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Samverkansöverenskommelse avseende
uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS i egen
regi som bedrivs i Stockholms stads skolor
Förslag till överenskommelse mellan utbildningsnämnden och
socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner överenskommelse mellan
utbildningsnämnden och socialnämnden angående
uppföljning av korttidstillsyn i egen regi som bedrivs i
Stockholms stads skolor, som ska gälla under förutsättning
att kommunfullmäktige fattar beslut om ändrat reglemente
för utbildningsnämnden och att socialnämnden fattar
likalydande beslut.
2. Utbildningsnämnden delegerar till utbildningsdirektören att
teckna avtalet och revidera överenskommelsen vid behov.

Lena Holmdahl
Utbildningsdirektör

Lee Orberson
Grundskoledirektör

Joachim Håkansson
Gymnasiedirektör

Gymnasiestaben
Gymnasieavdelningen
Hantverkargatan 2 F
112 21 Stockholm
Telefon 08-508 33 763
anna.tammelin@edu.stockholm.se
start.stockholm

Sammanfattning
Av stadsrevisionens granskning år 2020 gällande uppföljning av
korttidstillsyns utförare framgick att uppföljningen av utförarna av
den korttidstillsyn som bedrivs i kommunal regi inom staden skolor
har stora brister. Socialnämnden har inte samordnat och genomfört
uppföljningen enligt vad som sägs i nämndens reglemente.
Ansvarsfördelningen för uppföljningen av de kommunala utförarna
behöver tydliggöras för att säkerställa att de följs upp.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar
att godkänna framtagen överenskommelse mellan
utbildningsnämnden och socialnämnden angående uppföljning av
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korttidstillsyn i egen regi som bedrivs i Stockholms stads skolor,
som ska gälla under förutsättning att båda nämnderna fattar
likalydande beslut och att kommunfullmäktige på sitt sammanträde
den 13 juni fattar beslut om ändrat reglemente för
utbildningsnämnden avseende korttidstillsyn. Vidare föreslås att
utbildningsnämnden delegerar till utbildningsdirektören att teckna
avtalet och revidera överenskommelsen vid behov.
Bakgrund/Ärendet
Korttidstillsyn för ungdom över 12 år

Utbildningsnämnden har föreslagit att en ändring görs i nämndens
reglemente gällande korttidstillsyn. Sedan flera år tillbaka bedriver
ett antal av nämndens grundsärskolor och gymnasiesärskolor
korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Korttidstillsynen, för skolungdom över 12
år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under
lov, är en biståndsbedömd insats där brukaren har valt utförare inom
ramen för lagen om valfrihetssystem. Skolorna ersätts för insatsen. I
utbildningsnämndens reglemente har det tidigare framgått att
skolorna kan tillhandahålla denna insats, men det framgår numera
inte tydligt av reglementet.
Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om ändrat reglemente för
utbildningsnämnden på sammanträde den 13 juni.
Stadsrevisionens rapport

Stadsrevisionen har genomfört en granskning1 för att bedöma om
ansvaret för uppföljningen av utförare av korttidstillsyn (KTT) är
tydligt samt om den uppföljning som görs är tillräcklig. I
granskningen ingick det också att bedöma om uppföljningen av
beviljade insatser görs enligt gällande regelverk.
Inom Stockholms stad omfattas verksamheten korttidstillsyn sedan
2016 av valfrihetssystemet. Lagen (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) reglerar vad som ska gälla för upphandlande myndigheter
som inför ett valfrihetssystem enligt LOV och därmed överlåter till
brukaren att välja utförare av de tjänster som omfattas av
valfrihetssystemet. Verksamheten bedrivs i stadens egen regi eller
av utförare som staden tecknat avtal med enligt valfrihetssystemet. I
de fall utföraren inte är ansluten till LOV ska individuella avtal
tecknas.
Av socialnämndens reglemente framgår att nämnden ska följa upp
stadens samlade socialtjänstverksamhet av vilken korttidstillsyn
omfattas. I de fall stadsdelsnämnden har tecknat ett individuellt
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avtal med en utförare är det stadsdelsnämnden som ansvarar för att
följa upp utförarens verksamhet. Uppföljning på individnivå ska
genomföras av biståndshandläggarna på respektive stadsdelsförvaltning.
I rapportens sammanfattande bedömning konstaterar
stadsrevisionen att uppföljningen av utförarna av den korttidstillsyn
som bedrivs i kommunal regi inom staden skolor har stora brister.
Socialnämnden har inte samordnat och genomfört uppföljningen
enligt vad som sägs i nämndens reglemente. Ansvarsfördelningen
för uppföljningen av de kommunala utförarna behöver tydliggöras
för att säkerställa att de följs upp. Granskningen visar vidare att
uppdragsbeskrivningar har upprättats för de utförare där
stadsdelsnämnden bedriver verksamhet samt för de utförare där
staden tecknat avtal enligt LOV, men att det saknas
uppdragsbeskrivningar för den korttidstillsyn som bedrivs inom de
kommunala skolorna.
Följande rekommendationer lämnades till socialnämnden:
•
•

Ansvarsfördelningen för uppföljning av utförare av
korttidstillsyn behöver tydliggöras.
Det behöver säkerställas att samtliga utförare av
korttidstillsyn, oavsett regiform, följs upp.

Socialnämndens åtgärder

Socialnämnden beslutade i april 2020 om att samma modell och
samma uppföljningsmallar som används vid uppföljning av privata
verksamheter inom LOV ska användas vid uppföljning av
kortidstillsynsverksamheter i egen regi som bedrivs i stadens skolor.
Socialnämnden har tagit fram en uppdragsbeskrivning för den
korttidstillsyn som bedrivs i stadens skolor vilken finns med som
bilaga i ärendet.
Arbetet har påbörjats med att, i samverkan med
utbildningsförvaltningen, ta fram en rutin för hur uppföljningen av
verksamheter som bedrivs i kommunal regi vid stadens skolor kan
organiseras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning och gymnasieavdelning, i samverkan med socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
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Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga
organisationerna den 31 maj 2022. Funktionshinderrådet kommer
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att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 1 juni
2022.
Konsekvenser för barn och barnets rättigheter samt för
jämställdhet
Enskilda berörs indirekt av överenskommelsen. Tydliggörandet kring
socialnämndens och utbildningsnämndens olika ansvarsområden samt
uppföljningsansvaret förbättrar förutsättningar för verksamheterna att
bedrivas med god kvalitet.
Överenskommelsen bedöms inte påverka jämställdheten.

Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar
att godkänna framtagen överenskommelse mellan
utbildningsnämnden och socialnämnden angående uppföljning av
korttidstillsyn i egen regi som bedrivs i Stockholms stads skolor,
som ska gälla under förutsättning att båda nämnderna fattar
likalydande beslut.
Vidare föreslås att utbildningsnämnden delegerar till
utbildningsdirektören att teckna avtalet och revidera
överenskommelsen vid behov.

Bilagor
1. Samverkansöverenskommelse
2. Uppdragsbeskrivning av korttidstillsyn för skolungdom över
12 år som bedrivs i stadens skolor
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